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JfBielas SKAUTU AIDE -
Nors jau sulaukęs 65 m. amžiaus, bet išlikai jaunas: vis 
energingas ir veržlus, nusustingęs ir jautrus. Esi toks, 
koks turi būti pavyzdingas skautas, kurio aidu pats esi"; 
nors dažnai atlieki ne tik aido, bet ir šauklio vaidmenį

Jubiliejaus proga nuoširdūs sveikinimai: gyvuok ir 
aidėti nepaliauk! v.s. Petras Molis,

LSS Tarybos Pirmininkas

7-ji TAUTINĖ STOVYKLA
KENSINGTON, OH

1988 m. rugpjūčio 14-241
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Šv. KAZIMIERAS
IHkazimieras šventuoju negimė, 

o-tapo. Jo vaikystė buvo panaši j 
kitų jo brolių gyvenimą. Jis troš
ko ir žemiškos garbės, stengda
masis užimti Vengrijos sostą. Ta
čiau, šiam žygiui nepasisekus, jis 
susimąsto. Tas nepasisekimas jį 
subrandina. Jis pamato žeiįniškos 
garbės nepastovumą ir ryžtasi 
ieškoti nenykstančios garbės. Jo 
gyvenime išryškėja aukštesnysis 
žmogiškos prigimties pradas, 
kurs kalba apie žmogaus gyveni
mo prasmę ir duoda aiškius atsa
kymus į kančios, džiaugsmo, blo
gio ir gėrio problemas. Net ir la
bai šventumui nepalankioje ap
linkoje gyvendamas, jis tai aplin
kai nepasiduoda, neplaukia pa
sroviui, netampa aplinkos vergu, 
bet jos viešpačiu.

Tai yra, tur būt, pats ryškiau
sias jo gyvenimo bruožas, kuriuo 
mums dabartiniu metu reikėtų 
susidomėti. Ir mes nuolat girdi
me dejuojant, kad gyvename ne
paprastai blogoje aplinkoje. Tai 
aplinkai suverčiame visą kaltę, 
jeigu mus vis labiau užvaldo pa
viršutiniškumas ir beverčių že
miškų malonumų ieškojimas bei 
apatija kiekvienam rimtesniam 
darbui. Gal augalas nepalankioje 
dirvoje neaugs, bet nudžius. Ta
čiau žmogus visoje žemės gyvū
nijoje, tur būt, pirmauja prisitai
kymo galia. Jis nesušąla šiaurės 
poliuje ir nesutirpsta pusiaujo 
kraštuose. Juk jis turi protą, kurs 
padeda prisitaikyti prie sąlygų ir 
keisti gyvenimo būdą, pasikeitus 
aplinkai.

Tad ir dabar, kai tenka augti 
tokioje nepalankioje dirvoje, nie
ko daugiau nereikia kaip* tik var
toti savo žmogišką protą ir valią, 
kad šis gyvenimas mums nebūtų

Alg. Karpavičius

O šventasis Lietuvos karalaiti, 
Globėjau kenčiančios tautos 
Kuriuo keliu, kada ji turi eiti, 
Belaukdama šviesios aušros?

Tavo tauta netrokšta puikiu rūmų, 
Negeidžia žemės svetimos. 
Karštai maldauja josios sūnūs - 
Tešvinta laisvė Lietuvos

Kad jie galėtų pailsę grįžti
Prie mielo Nemuno krantų, 
Kur tik dangus tegali lyti 
Šventuoju tėviškės kvapu

Į Tave siunčia jie savo maldg, 
Būk, Karalaiti, nuolankus:
Išmelsk pas Dievq, kurs visa valdo, 
Tėvynei šviesesnius laikus!

- PAVYZDYS
MOŠŲ GYVENIMUI

MALDA Į 
ŠV. KAZIMIERĄ

ŠVENTASIS KASMIEfiAS,
IH8M-IS84 , -7

pražūtis, bet palaima. Jeigu šv. 
Kazimieras karališkojo dvaro iš
tižime parodė geležinę valią, siek
damas pastovių vertybių, tai ir 
šio amžiaus ir šių kraštų dides
niame ar mažesniame nutolime 
nuo tikrų vertybių ir tikrų idea

lų mes galime viešpatauti savo 
ryžtu ir valia. Jokia aplinka nėra 
tokia stipri, kad galėtų visiškai 
pavergti žmogaus dvasią, bet 
žmogaus dvasia yra pakankamai 
stipri pavergti aplinką!

v. s. Juozas Vcnsnys, S. J.
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Gruodžio 20 — sausio 10 
Australijon suskrido keli šimtai 
jaunuolių į Vl-tąjį Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą, kuris j apsprendė 
veiklos gaires Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos valdybai, žemynų 
ir kraštų jaunimui ligi VII-tojo PLJK 
Pietų Amerikoje už ketverių metų.

Prie ilgų stalų Sydnejaus Lietuvių 
namuose šėdi 500 asmenų iš 12 šalių 
ir keturių žemynų. Jaunimo sąjungos 
pirmininkas prie kiekvieno stalo 
prieina ir padalina paplotėlį iš 
Lietuvos. Dalindamiesi šiuo vienybės 
ženklu, visi supranta, kodėl 
švenčiame kūčias, ir kad visų 
pastangų tikslas yra padėti Lietuvai. 
Vakarienei įpusėjus, kraštų atstovai 
kviečiami kongreso eglutę papuošti iš 
namų atsivežtais žaisliukais, kaip ir 
kiekvienas dalyvis įneša savo patirtį, 
širdį ir viltis į bendruomeninį 
uždavinį.

Neilgai trunka šio sąskrydžio 
dalyviams pajusti įvairių kraštų 
lietuvių skirtybes. Visų pirma 
išryškėja kalbos ypatybės, kai mūsų 
lietuvišką tarseną paveikia 
gyvenamojo krašto kalba. Tada 
matosi skirtinga patirtis, lietuviškos 
veiklos apimtis ir pobūdis, šalių 
galimybės kultūriniai ir 
visuomeniniai veikti. Galiausiai 
pastebime ir būdo savybes, kai iš 
gyvenamųjų kraštų pasisaviname 
elgesio, galvosenos atspalvius.

Ir štai prie to paties kūčių stalo, 
prie užkandžių, posėdyje, 
pamaldose, talentų vakaruose, lauže, 

paskaitoje šalia vienas kito sėdi jauni 
'žmonės iš skirtingų kraštų, apškridę 
pasaulį nors trumpai kartu pabūti. 
Kryžiaus kabio eitynėse} (kongreso 
stovykloje) kiekvienas asmuo ir 
kiekvienas kraštas nešė savo kryžių, 
kuris buvo įsmeigtas kartu su visais 
Lietuvai atminti šventovėje.

Kongreso dalyviai mielai mokėsi, 
kaip išklausyti kitų žmonių, suprasti 
įvairias gyvenimo bei veiklos sąlygas, 
įsigilinti į bendruomenių praeitį, 
pajusti skirtingus kraštų ar vietovių 
poreikius. Bendras tikslas, vienas 
noras padėti Lietuvai padėjo nugalėti 
bet kokias skirtybes.

Ramiojo vandenyno viduryje 
žemėlapiuose nupiešta taškuota lini
ja, kuri pažymi dienos pradžią — 
dienos datos pakeitimą. Pirmoji vieta 
į vakarus nuo šios sutartinės ribos yra 
Naujoji Zelandija, kurios šiaurinės 
salos sąsmaukoje įsikūręs „Būrių 
miestas” Auicklandas.

Kiekvienas pajūrio miestas 
gražus, kai namai ir parkai supa 
įlankas, upių žiotis, kai vaizdą puošia 
tiltai, salos, švyturiai. Aucklandas 
dar įdomesnis, nes pačiame mieste 
yra septyni parkai, kurių žolynai 

i nuspalvina priešistorinius 
ugniakalnius. Į kiekvieną jau 
nudilusio ugniakalnio viršūnę galima 
užvažiuoti ir užlipti, ir čia dažnai 
iškylauja skautai ir skautės, 
netrukdydami avelių, kurios parko 
žolynus prižiūri, kad žolė būtų 
apkirpta.

Pasaulinę skaučių Susimąstymo 
dieną ir Pasaulio skautų Įkūrėjo 
dieną — vasario 22 — kasmet į vieną 
tų ugniakalnių, Mount Eden kalną, 
anksti rytą įlipa vyresniųjų skaučių 
būrelis ir laukia virš tarptautinės 

datos linijos kylančios saulės. Vos 
pasirodžius pirmiesiems spin
duliams, sesės gieda, dainuoja, 
mąsto, meldžiasi ir galvoja apie 
pasaulinį sąjūdį, kuris jungė ir jungia 
milijonus vaikų, jaunimo ir 
suaugusių į vieną šeimą.

Ši skautiška šeima, kuri vasario 
22 viename krašte po kito susimąsto, 
kai saulės spinduliai juos pasiekia, 
nėla vieninga šeima dėl to, kad 
nešioja uniformą, mėgsta gamtą. 
Visus jungia tas pats įžodis ir tie patys 
įstatai, kurie yra stipresni už bet 
kokius skirtumus ar klausimus tarp 
rasių, tautų, kultūrų, tikybų ir kalbų. 
Bendras žmogiškas ir jaunatviškas 
tikslas suartina visus seses ir brolius 
viena mintimi — ir ne tik vasario 22 
dieną!

iSSiU

Sausio 1-10 d. apie 15.000 skautų 
ir skaučių (skautės pirmą kartą 
oficialiai dalyvavo) netoli Sydnejaus, 
Australijoje, stovyklavo 16-toje 
pasaulinėje skautų stovykloje — 
jamborėje. Kiekvienoje septynių 
pastovyklių buvo jaunimo iš 
keliolikos kraštų. Namuose — savo 
draugovėse — virė valgius, prižiūrėjo 
rankdarbių ir kitas parodėles, 
priiminėjo svečius, tačiau išeidavo į 
didžiulės stovyklos užsiėmimus,
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Kaip atskirti vienodus lagaminus? I. Laučienės nuotraukos

nuotykingus uždavinius ir smagias 
programas, kuriose sutikdavo 80-ties 
kraštų to paties amžiaus ir to paties 
sąjūdžio narius ir nares.

Stovyklos viduryje — turgavietė 
su banku, paštu, krautuvėlėmis, 
užkandinėmis, o kas antrą vakarą — 
didžiulė vakarinė programa arenoje. 
Čia dalyviai galėjo pajusti, ką reiškia 
pasaulinis ryšys, viršijąs visus skir
tumus, ir kad dar daug reikia pasiekti 
kad žmonės vieni kitus suprastų ir 
taikingai gyventų, dalindamiesi 
žemės ištekliais, globodami šj pasaulį 
ir gerais darbais padėdami kitiems.

Australijos aerodromai pilni skautų

Žmogiškas, skautiškas ir 
krikščioniškas mandagumas reiškia 
sugebėjimą vertinti kiekvieną žmogų, 
jo išklausyti, jausmus bei nuomonę 
pripažinti. Reiškia ir gražiai kalbėti 
apie skirtingas tikybas, rases, 
tautybes, grupes. Visa tai įmanoma, 
kai mūsų mintyse ir darbuose veikia 
stiprios ir ryškios vertybės, kurias visi 
išpažįsta: nuo skautybės pradžios 
visada sakome ir tikime, kad visi 
pasaulio žmonės turi tik vieną Tėvą, 
visų žmonių Dievą, o mes — broliai ir 
seserys žmonijos šeimoje.

Australijos skautų sąjungos būstinė Sydnejuje
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vėl išvydo dienos šviesą.
Prisiminkime ir s. Praną 

Enskaitį, atsidūrusį Kanados užkam
pyje, ten „jkūrusį” Skautų Aidą 
trečią kartą ir tyruose šaukiančio 
balsu ieškojusį bendradarbių. . . 
„Tai buvo beveik fantazija” — 
prisimena brolis Pranas anas dienas; 
aš tai pavadinčiau stebuklu.

Sukaktuvinio mėnesio proga su 
padėka ir pagarba prisimename 
Skautų Aido pirmūnus.

* * *

Taip mus 1960 metais sveikino 
Žibučių draugovės paukštytės 
Chicagoje. Šios sesės, atseikėjusios 
duoklę Aušros Vartų tuntui, šiandien 
jau išėjusios į gyvenimą.

Senstelėjo per . tą laiką ir 
lietuviškosios skautybės nepailstan
tis palydovas Skautų Aidas. Jei 
matuotume Amerikos saiku, būtų 
laikas pensijon: šių metų kovo 
penkioliktą jam sueina 65-ri!

O vis dėlto, kad ir marintas 
okupacijų, užtrukęs pakeliui į Da
moklą, patyręs šilto bei šalto šiapus 
Atlanto, sukaktuvininkas Skautų 
Aidas poilsiui visai dar nesiruošia. 
Ypač šiais metais, kai jau blizginami 
7-tosios Tautinės stovyklos trimitai, 
kai ne už kalnų sukaktuvinis Są

jungos lapkritis, o šventinio šurmulio 
tarpuose — Kaziuko mugės, iškylos, 
kursai. . . Visur reikės suskubti, 
visais anais įvykiais ataidėti, nes 
vienaip sesės-broliai budi Europos 
rajone, kitaip Didįjį Žaidimą vedame 
šiame kontinente, dar kitaip 
lietuviškai skautaujama po Pietų 
Kryžiumi.

Visi prisidėkime — žurnalui 
rašydami ir jį skaitydami.

* * *

Žurnalo sukakties proga 
prasminga akimirkai atsigręžti 
praeitin ir prisiminti, kokius kalnus 
gali nuversti skautiškas entuziazmas. 
O tokiu spaudos entuziazmu 
užsidegė anuomet Šiauliuose 
veikusios skaučių Mirgos ir skautų 
DLK Vytauto draugovės, 1923 
metais nutarusios leisti savo laikraštį. 
Taip gimė Skautų Aidas.

Sunkūs pirmieji žingsniai, tačiau 
nuotaika buvo pakili. Su ja nugalėtos 
kliūtys, įsibėgėta: Skautų Aidas tapo 
liet, skautybės atspindžiu, b vėliąii- 
dideliujaunimo auklėjimo šaltiniu.

Nedėkingomis sąlygomis teko 
žurnalą atkurti ir pokario Vokietijo
je. Ant. Krausas „gimdė” jį, 
neturėdamas nei skautinės 
literatūros, nei lėšų, nei redakcinės 
kolegijos, kuri netrukus po 
sudarymo .subyrėjo. Tačiau 
nesėkmės brolio Antano ryžto 
nemažino: 1946 m. ■ sausio 15-tą 
Detmolde tremtinys Skautų Aidas

Užsklandai: keliais sakiniais tiktų 
paminėti ir kitus Šiaulių miesto 
periodinius leidinius, ėjusius pir
muoju Lietuvos nepriklausomybės 
dešimtmečiu. Lietuviškoji En
ciklopedija tokių priskaičiuoja net 
79: Šiaulių Naujienos (1923), 
Šiaulietis (1924), Momentas (1924) ir 
t. t. Įdomu pastebėti, kad pirmųjų 
nepr. metų laike leistų periodinių 
spaudinių tarpe mūsų Skautų Aido 
enciklopedija nepamini. O dabar, po 
65-rių metų matome, kad mūsų 
žurnalas, anuomet kukliai pradėjęs 
savo pirmuosius žingsnius, šiandien 
belikęs vienintelis dar gyvas buvusios 
gausios šiauliškės spaudos 
liudininkas!

Brolis Juozas T.
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NESKAITYKITE!
PIRMIAUSIA - 
RAŠYKITE 
PATYS

Gruodis buvo ne tik šv. Kalėdų 
laukimo, sveikinimo ir dovanų 
mėnuo. Beveik visi mūsų' laikraščiai 
rašė, kad gruodis yra spaudos 
mėnuo: laikas atnaujinti 
prenumeratas, laikas pagalvoti apie 
savos, lietuviškos spaudos svarbų. 
Viskas gera ir reikalinga. Tačiau ne 
viename laikraštyje neteko užtikti 
minties, kad būtų raginama 
neskaityti.

•O aš imsiu ir paraginsiu: 
NESKAITYKIT! Kas čia per 
sąmokslas? — paklausite. Taip, sesės 
ir broliai, neskaitykit, bet. . . 
RAŠYKITE! Ir štai kodėl: kai 
pradėsite PATYS daugiau rašyti, 
daugiau ir skaitysite, daugiau 
domėsitės, ką jūs patys parašėte. O 
dabar ir šiaip ir taip plunksnos 
veteranai pluša, stengiasi visaip įtikti,

jus suprasti; kartais jie net nebežino 
kaip jus paveikti, kad tik lietuvių 
kalba spausdintą laikraštį paimtumėt 
į rankas. Visa kaltė suverčiama 
draugams ar TV. Nusivylę savo 
raštais vyresnieji prispausdina jums 
daugybę nuotraukų, kad žurnale 
save,,, atrastumėt ir lauktumėt 
sekančio „Skautų Aido” numerio, — 
gal vėl bus mano nuotrauka? Ar 
prenumeratų skaičius dėl tų 
nuotraukų pakilo, težino vien 
darbščioji sesė Albina R, ad
ministratorė, gal dar ir brolis Vladas 
V., spausdindamas mūsiškį žurnalą 
žemiau savikainos.

Taigi, sakau: nebūkite kokie 
pašaliečiai. Rašykite, kad Australijos 
rajonas žinotų, ką veikia Kanada, 
kad Vokietijos ir Anglijos 
stovyklautojai papasakotų mūsų 
lepūnėliams, kaip dar įmanoma 
stovyklauti ir valgyti prie iškasto 
stalo.

Kuris nors jūsų jau tur būt 
pamanė, kad brolis patarėjas visai be 
reikalo aiškina apie skaitymą: tas 
įprotis seniai pakeistas žiūrėjimu. 
Paspaudi mygtuką, ir visas pasaulis 
tau kaip ant delno. Šis stebuklingas 
aparatas yra tobulas ir modernus 
ryšininkas. Visi tai žinome. Tačiau ar 
kas save matė T V ekrane? Ar jame 
kas rodo apie mūsų veiklą, stovyklas? 
Nežinau iki kokio dydžio turėtų 
pakilti mūsų Fondas, kad galėtume 
įsigyti savą TV stotį ryšiams 
palaikyti. Kol jos neturime — lieka 
SAVOJI SPAUDA, kuri yra rašymo 
ir skaitymo platus laukas. Ji dar 
mūsų ryšininkė, dar ilgai bus 
reikalinga.

Jau 65 metai, kai „Skautų Aidas” 
tarnauja mūsų ryšiams ir padeda 
ugdytis tiems, kurie mėgsta rašinėti, 
kurti, mėginti savo meninius 
polėkius. Tegu jis aidi ir toliau, nes 
jokio geresnio pakaitalo neturime. O 
praeities pavyzdys tebūna visada 
prisimintinas: mūsų mielasis 
laikraštis išsilaikė iki dabar tik dėl to,' 
kad buvo sesių, ir brolių, kurie į jį rašė 
— vieni dienomis, kiti naktimis. Rašė 
ir PATYS skaitė, ką parašė. Ir taip

toliau per metus, per dešimtmečius, 
jau išsiplėtus skaitytojų ratui po visą 
laisvąjį pasaulį.

Taigi — rašykite. Nebijokite 
lietuvių kalbos klaidų ar žodyno 
stokos: dar yra pakankamai daug 
sesių ir brolių, kurie jums neleis dėl 
šių trūkumų stovėti vietoje, jei tik 
norėsite judėti pirmyn. Sueigų — 
iškylų aprašymai, kandidatų pirmos 
dienos draugovėje, apie draugus- 
drauges, keliones, atostogas, gamtą, 
apie vadovus — ak, kiek daug temų! 
Visa tai turi būti „Skautų Aido” 
puslapiuose. Per žurnalo puslapius 
pasipasakoti, pareikšti savo mintis — 
tai idealu.

Aš parašiau, dabar jūsų eilė. 
Užtikrinu, kad šį savo rašinį (jei 
redaktorius jį spausdins) tikrai 
perskaitysiu. O kai pabaigsiu savąjį, 
gal ir kitus tada. . .

Brolis Česlovas S.
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IŠ seno skautininko rinkinio
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s. FAUSTO KIRŠOS
POSMAI AMŽINAJAM TĖVUI

AMŽINAJAM TĖVUI

ANT darbo stalo trupiniai 
Neperžvelgtos akim didybės: 
Tik sieloj švitę spinduliai 
Gajų jausmų ir nemarybės.
Ant darbo stalo sakiniais
Šaltų prognozų mokslo knygos 
Tavos didybės neatskleis, 
Tik Tau skambės kūrybos stygos.
Ir savo dalią čia randu
Šviesiajam spinduly apsvaigęs; 
Tik Tavo amž?nu vardu
Ir mano eitas kelias baigias.

PAVAKARIAIS DIEVULIS EINA

PAVAKARIAIS Dievulis eina 
žvaigždes padegti spindesiais; 
Rudus lapus pavėjuj neša 
Ir mirusių žmonių dvasias.

Rūkai tylos sparnus ištiesia, 
Sapnan paskęsta augalai, 
Padangėj mirgančioj nutyla 
Ir paskutiniai viesulai.

O Dieve, tu paimk ir mano 
Širdies audringus siautimus: 
Aš saulei leidžiantis nerimstu. 
Ir saulei tekant neramus.

SUPRANTAME TAVE

SUPRANTAME Tave mes, geras Dieve, 
Vilty ir nevilty!
Visuos kampuos įžiūrim Tavo veidą, 
Net vėtrų prieglobsty!

Kas būtų aimana be Tavo saulės?
Savižudžio ranka.
Kas būtų džiaugsmas be Tavo šešėlių ?
Erdvėj liepsna menka.

Tavo harmonijoj mes amžių tarpstam
Su raukšlėmis veiduos.
Ir žydim Tau kukliosios sielos grožiu, 
O grožis lyg sapnuos.

Dažnai Tu nuraškai gyvybės vaisių, —
Anapus atsistos!
Vėlių pasaulis, pranašai ir sostai, — 
Tu nieks be visatos.

Suprantame Tave kaip meilės karštį,
Kaip garsą ir maldas.
Ir nieks vardu Tavęs nestengs pranešti, 
Nes Tu tvarkai raidas.

MEDITACIJA

O VIEŠPATIE, aš Tavo didį vardą 
Ne tūkstantį, bet milijoną kartų 
Kliedėdamas aistringai kryžiavoju — 
Dėl to mane laikai už plieno vartų, 
Dėl to skausmai krutinę mano skardo, 
Lyg drausdami parpulti Tau po kojų...

O Viešpatie, aš šiandien išpažįstu, 
Kad amžiuose ir vargo mirksniuose klystu, 
Kaip klydo tie, kurių kapuos ramybė 
Taip šaukia mus savęsp per amžius būti, 
Sutrupinant kiekvieną žemės kliūtį, 
Kad aš esu tik Tavo nemarybė...

O Viešpatie, kas man pasaulių plotai, 
Kur nardosi ir saulės ir žemynai ?
Kas man vergai, išminčiai, idijotai, 
Ir puošmenos ir šventinti giesmynai, 
Kai žmogiškam uždėtos dulkių žymės, 
Nors būtumei ir pranašu užgimęs...

O Viešpatie, suklumpa mano mintys, 
Kai žvilgteriu į Tavo amžių kančią; 
Kur žmonija dievybės vardą švenčia 
Ir klūpauna su pelenais ramintis...
Ir dulkei, — man, — nors vardą kryžiavoju, 
Tu dovanok ir leisk parpult po kojų...

9



SKAUTU AIDO
REDAKTORIAI PRISIMENA

PIRMASIS „SA” 
NUMERIS 
VĖLAVO 15 
DIENŲ. . .

Šiauliuose skautai buvo įsikūrę 
1920 metų pavasarį. Mūsų draugovės 
užsiėmimai vykdavo apleistuose iš 
karo laikų barakuose ir jų 
apylinkėse. Vėliau draugovė kažkaip 
subyrėjo. Dar veikė tokia atskira 
skautų skiltis, rodos, Vilkų vardu. 
Leido net šapirografu spausdintą 
mažo formato, laikraštėlį VILKAS. 
Ji buvo kelių draugų ratelio skiltis, į 
draugovę neišsiplėtė ir už kiek laiko 
sunyko.

Rodos, 1921 metų rudenį įsikūrė 
skautų Vytauto ir skaučių Mirgos 
draugovės. ■

Ryškieji mūsų vadovai buvo s'. 
Vacys Baniulis, s. Ignas 
Tamašauskas ir ps. Aldona Veitaitė. 
Juos supo dar ratas mažesnių, bet

K0V(V15 d - ŪKAUTU AIDAS jau 45 metų!
Kaina 15 een

Skautų Aidas
Mėnesinis Skautų literatūros laikraštis, 

leidžiamas Šiauliuose.
Redakcijos ir administracijos adresas: ŠIAULIAI, Turgaus g-vė 12.

Prenumeratos kaina:
6 mtn. ........................... 1 Illas
J mtn.................................— 30 cm.

Skelbimų kaina: 
pelito eilutei ... SO centų.

Nuo redakcijos.
Skautų Vyriausiajam Stabui leidus, 

Šiaulių XIII ir XIV skautų draugovės, su
rinkusios siek tiek skautiškos literatūros, 
pasistatė sau liksiu, išleisti Šiauliuose skau
tų laikraštį.- Turėdami omeny), duoti dau
giau žinių skautams ir plačiau supažindinti 
visuomenę su skautybe ir ios iudėjimu 
Lietuvoje.

Redakcila imdamosi šio darbo, stalo 
sau už pareiga tolintis nuo partyyės po
litikos. kuri dabar įsivyravusi, naikina 
visuomenėje, pasyvias pažiūros ir jų paga
liau priveda prie neapykahtos. Nusitolinę 
nuo jos, mes visgi stengsimės, kiek ga
lima pa|vairinii leidžiamojo laikraščio tu
rini. sugretindaipi teorijų su praktika.

Talpinsime taipogi žinių apie savo 
darbuotę, t. y. skautų kronikų, kurio) bus 
nurodoma vyriausiojo ir mūsų štabo pra
nešimai, veikimai Ir t.

.Skautų Aidas*, prašant Šiaulių L. 
<j. ir Sp. Feder Vytauto skyriui, turės 
minimame laikraštyje savo skyrių, kuria
me bus talpinama Skyriaus darbuotė ir 
centro valdybos pranešimai

Atsiradus neaiškumų .ir klausimų vi- 
saomeoėle. .Skautų Aidas* turės savyje

Į Šiauliai. 1923 m. kovo 15d. | I mgtaL

klausimų dėžule, kurioje pasistengs Išgvil
deni! liečiamus skaulybę neaiškumus.

Leisdami š| laikrašti. nėra obeio. ti
kimės ir 15 visuomenės pusės, joge! ii ne- 
neapleis mūsų šiame idėjiniam darbe; o 
sukaupę bendras lėgas. kaip materiales. 
taip ir morales, lengvai galėsime ręsii 
pradėtų!! darbų!.

Budėk! Redakcija

Idealų Katalogas.
2monės daug gtnčllasi tarp aavęs 

del (vairių dalykų, bet visi sutinka, kad 
nei vienas asmuo neapsieis be tam tikro 
prisiekime, dvasios krypsnio, nusistatymo. 
Tas svarbiausias, galutinas siekinys, kurin 
nukreiptos yra visas žmogaus veikimas, 
vadinasi idealu.

Tik dėta, tame yra keblumas, kad 
galutinas idealas neaiškiai šviečia kiekvie
nam asmeniui. Todėl tokia daugybė (vai
rių idealų, Idealėllų. tokia nuomonių dau
gybė del Jųjų! Ola galėtame parašyti ištisų, 
ilgų idealų katalogų!

Kokie gi yra skautų idealai?
Skautų Idealų katalogų lengvų susta

tyti iš |ų įstatų. Bus tai: 1) Ištikimybė duo
tų ja m žodžių!. P) Ištikimybė Dievui Ir te-

v.s. Antanas Saulaitis 

taip pat užsidegusių skautų,-čių 
vadovų. * * *

Kokia veikla be savo laikraščio! 
Tai pasiryžta išleisti savąjį ir ne 
šapirografuotą, bet spaustuvėje 
spausdintą. Taip gimė SKAUTŲ 
AIDAS!

Pirmas numeris buvo spausdintas 
Biržuose. Turėjo išeiti kovo 1 dieną, 
bet kai iš spaustuvės atėjo vėliau, 
redakcija ranka prie 1 pridėjo 5, ir 
išėjo 15 d. Klišėje ta pataisa gerai i 
pastebima.

susirinkę Saulių S-gos salėje.1933 metais „Skautų Aido” 10 m. 
sukaktuvių proga skautų vadovai

Pirmasis SKAUTŲ AIDO at
sakingas (pasirašęs) redaktorius 
buvo s. Vacys Baniulis. Kitiems 
mokslo metams pasibaigus, S K. 
AIDAS tapo visos Lietuvos skautų 
organizacijos laikraštis, s. Igno 
Tamašausko redaguojamas; už metų 
SK. AIDAS išsikėlė iš Šiaulių į 
Kauną. * * * .

Visą laiką buvau SK. AIDO 
skaitytojas, sakyčiau, uolus skaityto
jas, nes anais laikais mes ryte 
rydavome kiekvieną spausdintą žodį 
negausioje skautų literatūroje. 
Skaitydavome daug kartų ir vis 
rasdavome ką nauja, ką naudinga 
patiems tobulintis ir pradiniame 
vadovavimo darbe naudotis.

1928-29 m. redakcinis 
kolektyvas, kai kuriems jo nariams 
labai užsiėmus kitais darbais, tar
nybomis ir pan., pamažu atslūgo. 
Tada, 1929 m. rudenį, Vyr. 
Skautininkui v. s. pik. M. Kalmantui 
prašant ir Vyr. Skautų Štabui 
nutarus, sutikau redaguoti Sk. Aidą 
šalia kitų savo pareigų tame štabe.

1929-1940 :n. laikotarpis, kada su 
pusantrų metų pertrauka redagavau 
SK. AIDĄ, buvo labai džiaugsmingo 
darbo tarpsnis, papildęs ir 
paįvairinęs mano ir šiaip 
skautiškaisiais darbais pripildytą 
gyvenimą. SK. AIDAS buvo 
nuolatinė kūryba, kurioje dalyvavo 
šimtai geriausių skautų-skaučių ir 
vadovų-vadovių.

v. s. Antanas Saulaitis 1
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BUVAU MAŽAS 
RATUKAS .
DIDŽIOJE 
SKAUTŲ 
MAŠINOJE

Kai 1935 metais Napoleono kalne 
(Aukšt. Panemunėje prie Kauno) 
daviau skauto vyčio įžodį, tapau 
mažu rateliu didžioje skautų 
organizacijos mašinoje.

Posėdžiai, sueigos, stovyklos, 
laužai. . . Dvi okupacijos gražiai 
pražydusio lietuviškosios skautijos 
žiedo nepalaužė: jis vėl prasiskleidė 
Vokietijoje, kurion mes buvome 
nublokšti Antrojo pas. karo audrų.

Aš atsiradau Meerbecko 
pabaltiečių D. P. stovykloje. Pasilikę 
čia ilgiau, pradėjome galvoti apie 
skautų vieneto įkūrimų.

— Bent skiltį įsteikime, — siūlė 
iniciatorius v. s. E. Reikenis, tuo 
metu irgi čia likimo atblokštas.

Ėjome per butus, ieškodami 
Lietuvoje skautavusių. Ir susirado 
nemažas būrys ne tik skautų, bet ir 
skautininkų, tad ne tik skiltį, bet 
„Gintaro” tuntą įsteigėme. Deja, 
netrukus ir šią vietovę reikėjo 
apleisti: aš pasirinkau emigraciją į 
Kanadą ir netrukus nutūpiau netoli

P'

1959 SAUSIS NR.1

s. Pranas Enskaitis

Toronto — Rodney tabako ūkyje. Ir 
čia mano nerami dvasia kuždėjo: 
reikia atkurti lietuvius skautus 
Kanadoje! Laišku susisiekiau su j. s. 
VI. Šarūnu, su kuriuo skautavome 
Vokietijoje. Jis minčiai pritarė, prie 
mudviejų tuoj prisidėjo broliai St. 
Kairys, L. Eimantas, Sig. 
Pranckūnas ir kiti.

Daugumas skautų tuo metu dirbo 
— sutartimi įsipareigoję — 
miškuose, kasyklose, o skautės 
ligoninėse ar pas turtuolius tar
naitėmis, — kaip šią plačiai 
pasklidusią sesių-brolių šeimą 
pasiekti? Nutarėme, kad reikia leisti 
laikraštėlį, kuris šį šauklio darbą ir 
atliks.

Gerai, tai gerai, bet kaip užmojį 
įvykdyti, neturint patyrimo nei 
pinigo?

— Tu, Pranai, turi spaudos darbe 
praktikos, — sakė broliai, — juk 
dirbai porą metų spaustuvėje 
Lietuvoje.

— Ir „Skautų Aide” bendradar
biavai Lietuvoje ir Vokietijoje. Tu ir 
privalai groti pirmuoju smuiku, mes 
tau padėsime, — neatleido jie.

O kaip groti, kai nėra nei smuiko 
nei „smičiaus”?

Bet ką nors reikėjo daryti:.kad ir 
nenoromis, apsiėmiau. Jokios 
lietuviškos spaustuvės tuo metu 
Kanadoje nebuvo, tad nutariau 
įsirengti nuosavą. Skolon nupirkau 
keliasdešimt svarų rankinių raidžių ir 
mažą rankinį presą. Turėjau nedidutį 
tvartuką, kurio viename kampe, 
atitveręs kartonu, įsteigiau 
„spaustuvę”!

Problema buvo su lietuvišku 

šriftu, nes kompanija, pažadėjusi jį 
parūpinti, to nepadarė. Vienas brolis 
iš Anglijos šokosi padėtimis surado ir 
atsiuntė po keliasdešimt kiekvienos 
lietuviškos raidės. Deja, gautosios 
buvo aukštesnės ir platesnės; tik 
vėliau pasisekė sumedžioti tinkamą 
raidyną. Mano patirtis irgi nevisai 
tiko: kanadiečių kiti metodai, kitoki 
įrankiai. Pirmas surinktas puslapis, 
nešamas į presą, išslydo iš rėmelių ir 
pabiro po aslą. . . Dėl preso mažo 
formato vieną sulenktą „SK. AIDO” 
lapą reikėjo spausdinti keturis kar
tus, o patį darbą tekdavo atlikti 
naktimis; dienomis pelniausi duoną 
tabako ūkyje.

Tačiau nežiūrint trūkumų ir 
nesėkmių, išėjo keli „Skautų Aido” 
numeriai, atlikę kvieslio darbą. Kai 
buvo baigtos darbo sutartys, 
tautiečiai ėmė burtis arčiau esamų 
lietuviškų židinių. Susiorganizavo ir 
skautai, kuriems reikėjo atitinkamos 
spaudos, nes mano leidžiamas 
laikraštėlis negalėjo to padaryti: jis 
savąjį šauklio ir pradinio 
organizayimo darbą buvo atlikęs.

Tinkamos sąlygos darbui tęsti 
susidarė Toronte: brolis Jonas 
Danaitis ten įsteigė ofsetinę 
spaustuvę, o tuo pačiu metu atsikėlė 
s. C. Senkevičius, — netrukus nauju 

, rūbu ir naujomis mintimis 
pasidabinęs išėjo torontiškis 
„Skautų Aidas”. s. Pr. Enskaitis

■ J- ■■ '

I9M m. birželio • liepos mėn. Nr. 6-7 t

11

11



DRAUGYSTĖ

su „Skautų Aidu” prasideda nuo 
jo pirmojo numerio išeivijoje — 
Vokietijoje. Kas mėnuo jis buvo 
laukiamas, skaitomas ir saugomas 
(iki dabar) kartu su kitais lagerio 
kambarėlyje telpančiais svarbiais 
daiktais.

„Skautų Aido” puslapiai dažnai 
rodo mūsų vadovų rūpestį, meilę 
savo vienetams ir sugebėjimų auklėti 
lietuvišką atžalyną.

Man neužmirštami pavyzdžiai 
yra — Toronto Šatrijos tunto 
paukštyčių draugininke B. Abromai- 
tienė, kuri ne tik d-vės sesių darbelius 
ir nuotraukas siuntė savam žurnalui, 
bet išleido ir kelis jo numerius, 
suruošdama jaunųjų žygius lėšoms 
sutelkti; draugininko K. Matonio 
dėka „S. A.” puslapiuose dažnai 
iškylavome kartu su Elizabeth 
„Šarūno” d-ve, skaitėme d-kės J. 
Ignatavičiūtės (dabar sesės 
Taorienės) iš Cleveland© siunčiamus 
jos paukštyčių rašinėlius, žiemą 
lankėme Romuvą ir juokėmės, 
žiūrėdami į Č. Senkevičiaus globo
jamos Toronto skautų „Mindaugo” 
d-vės piešinius.

12

v.s. Alė Namikienė

Tuo pačiu prisimenu ir savo labai 
tolimą nuotykį. Vieną dieną mūsų 
tuntininkas s. V. Stasiškis (Vilniaus 
tunte, Uchtėje) man sako: „Nupiešk 
puslapį juostų raštų, pasiųsim į 
Skautų Aidą”.

Koks ilgas buvo tas mėnuo, kol 
atkeliavo lauktasis numeris. Gavusi, 
skubu versti lapus. Ir štai: mano 
raštai per visą puslapį! Apačioje 
parašyta: „Juostų raštai iš . . . 
rinkinio”. O pavardė aname trum
pame sakinėlyje visai ne mano! Tik 
vėliau paaiškėjo, kad tą patį mėnesį 
dvi sesės buvo pasiuntusios savo 
skautų raštų rinkinius „Skautų 
Aidui”, ir taip redakcijoje susimaišė 
pavardės.

Sesė Alė, po daug metų tapusi ”S. 
Aido” redaktore.

Redakcijos prierašas:
v. s. Alė Namikienė į mūsų 

žurnalą įtampa lietuvių liaudies 
pasakos „Devyni broliai ir sesuo 
Elenytė” stiliumi: po devynių Brolių 
redaktorių, Alė yra pirmoji Sesė, 
užėmusi šios redakcijos kėdę!

SMAGU BUVO 
DALINTIS

SPAUDOS 
RŪPESČIAIS

1976-1978 metai buvo skirti 
„Skautų Aido” redagavimo darbui, 
kurio krūvio, svarbumo bei at
sakomybės nežinojau, kol šios 
kuprinės neužsidėjau ant pečių, kol 
su ja neišsileidau spaudos darbo 
iškylon. . . (Beje, mano pažintis su 
šiuo darbu prasidėjo anksčiau, talki
nant šio žurnalo redakcinėje kolegi
joje nuo 1970 m.) Šie trej i su trupučiu 
metai buvo įdomūs, praturtinę 
įvairiopa patirtimi. Ypač didelį 
dėkingumą jaučiu savo buvusiam 
pavaduotojui, spaudos veteranui s. 
Baliui Vosyliui, kurio pamokymai ir 
praktiški nurodymai praplėtė mano 
žurnalistinį akiratį.

Dar vienas tuo laikotarpiu patir
tas džiaugsmas — „Skautų Aidas” 
supažindino mane su nuoširdžiais 
bendradarbiais, su kuriais dar ir 
dabar malonu spaudos rūpesčiais 
dalintis. Taip ir likom to „viruso” 
apsėsti — rūpi „Aidas”, ir gana!

Kengūrų ir kukabūrų krašte 
vykusioje Vl-je Tautinėje stovykloje 
„Skautų Aidas” rado lyg ir kokį 
pusbrolį: TS laikraštėlį „Miško 
Aidą”. Dažnai iki paryčių mums 
besidarbuojant redakcijoje (len
tiniame stovyklos barakėly), ir 
redaktorius v. s. Bronius Žalys, ir 
kruopštasis iliustratorius v. s. 
Aleksandras Jakštas, ir kiti „M. A.” 
talkininkai pilnai supratome 
skautiškos draugystės vertę. Tai iš 
tikrųjų buvo pats maloniausias ir 
įdomiausias redagavimo darbas!

* * ♦
„Skautų Aido” pašto dėžutėje 

randami laiškai nenuliūdindavo: 
pabarimą priimti irgi naudinga, jei 
moki būti kritiškas pačiam sau arba
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v.s. Sofija Jelionienė

sugebi tą dorybę įsisavinti.
Tačiau atskrisdavo ir smagaus 

pašto. Vienas pavasariop dėžutėje 
randamas laiškas ypač pradžiugin
davo. Toronto, Kanadoje, „Skautų 
aido skiltis” (taip anas gerųjų širdelių 
vienetas buvo pasivadinęs), sesės 
Birutės Abromaitienės vadovau
jama, tenykštėje Kaziuko mugėje 
prisegdavo lankytojui širdelę; gauta 
auka įkrisdavo į „Skautų Aido” 
dėžutę. To širdelių vajaus rezultatai 
stebindavo: darbščiosios skilties 
linkėjimus lydėdavo nemažas čekis! 
Ir taip kasmet!

* * *

„Skautų Aidui” jau 65-ri metai, 
bet .jis — anaiptol — dar nei 
pensininkas, nei senukas! Žurnalas 
dar tebetrykšta jaunyste, dar vis 
stengiasi pradžiuginti paukštytes, 
vilkiukus, ūdrytes, bebriukus, na, ir 
visus ištikimuosius skaitytcjus- 
veteranus. Juk storuose jo 
komplektuose sukaupta mūsų Są
jungos istorija nuo pirmųjų 
skautiškų žingsnelių iki šių dienų.

Svajoja jis dar grįžti į gimtuosius 
Šiaulius laisvoje Tėvynėje Lietuvo
je. . .

v. s. Sofija Jelionienė

v. s. Vladas Vijeikis

58 METAI SU SKAUTU AIDU
Kažkurie labai gudrūs žmonių 

psichologijos tyrinėtojai sako, kad 
esą kuo žmogus senesnis, tuo jis 
daugiau atsimena, kas atsitiko 
vaikystėje, bet pamiršta, ką valgė 
pusryčiams. Nors ir esu ant to 
slenksčio, bet dar visko gerai 
neprisimenu. Bet vieną mano 
gyvenimo epizodą labai ryškiai 
menu. Tai „Skautų Aidas”.

Iš pat mažens labai mėgau 
skaityti, tik ne tai, ką man mokytojai 
liepė. Tuo laiku skaičiau grafo 
Montekristo nuotykius, apie 
kapitono Granto vaikus, apie raitelį 
be galvos, apie Arkanzaso traperius 
ir apie tai, kaip Sven Hedinas keliavo 
per dykumą. Nenoriu čia minėti aibes 
kriminalinių romanų, kuriuos rijau 
kaip ryklys, nei nekramtydamas.

Tačiau kas liečia „Skautų Aidą”, 
buvo kitaip. Neatsimenu, ar jį 
pasiskolindavau ar prenumeravau. 
Manau, kad ne, nes buvau netur
tingas. Skautijos ideologai dabar 
lauktų, kad aš pasakyčiau, jog 
„Skautų . Aidas” išugdė manyje 
idealizmą ir pasišventimą. Man labai 
gaila juos užrūstinti sakant, kad man 
patiko Jono Martinaičio eilutės ir 
iliustracijos apie Jono Pempės ir kitų 
nuotykius. Žinoma, ko mano 
mokytojai dvejetais ir vienetais 
grasindami neįkalė man j galvą, tai 
„Aidas” daug pdėjo.

Po daugelio metų, jau Amerikoje, 
nuo 1970 metų likimas lėmė man 
tapti Skautų Aido techniniu 
redaktorium. Prisipažinsiu — -tas 
darbas ®an patiko. Štai, ir aš galėjau 
prisidėti prie mano jaunystės žurnalo 
tvarkymo. Ir aš tuo labai didžiuo
juosi. Jeigu rašysiu savo 
autobiografiją, būtinai tą iškelsiu. 
Tuo laikotarpiu pragyvenau keletą 
redaktorių (redaktorius viską 
tvarko). Visi jie buvo idealistai, 
pasišventėliai, taip kaip pridera 
geram skautui ir kaip Skautų Aidas 

mokė per 65 metus. Dabartinis mano 
„bosas” Antanas Saulaitis, SJ, kaip 
žinome yra ilgamečio 
nepriklausomos Lietuvos Skautų 
Aido redaktoriaus sūnus, kuris 
pašvenčia daug laiko Skautų Aidui, 
nors turi eibę visokių svarbių 
pareigų. Tai vis skautiško idealizmo 
tradicija. Gal tai paveldėta iš tėvo 
Antano Saulaičio, kuris anais laikais 
buvo puikus redaktorius, ką aš vėliau 
supratau.

O imkime ir panagrinėkime. Prieš 
mane senas „Skautų Aidas”, 1935 
metų. Viršelis dvispalvis, Velykų 
temomis. Toliau straipsniai: Pareiga 
Dievui, Valstybės prezidentas jau 
paskyrė 1-ją skautų tarybą, 
Kariuomenės vadovybė dar kartą 

i įvertino skautybę. Gamtos grožis.. 
Kaip susirašinėti su svetimųjų kraštų 
jaunimu. Tekančios saulės šalis, 
Jono Pempės nuotykiai. Margučiai, 

, Įvairumai, Kaip kiškis ėjo kiaušinių 
pirkti. Velykų bobutė, Iškylon 
išvykstant, Knygų lentynėlė, Mūsų 
šeimos naujienos, Prityręs skautas. 
Mažieji didvyriai. Suk galvą.

Kaip gaila, kad negaliu čia 
pacituoti straipsnių, kurie tikrai 
prasmingi. Paskutiniame puslapyje 
net skelbimų yra. Skelbiama apie 
knygą „Skautybės Berniukams”. 
Skelbėjai: Drobė, Maistas, Karo 
invalidams šelpti komitetas, Žemės 

Į Bankas, Lietuvos Degtukas, 
1 Koperacijos Bankas.

Žinoma, skelbimų aš neskaičiau, 
bet buvo baisiai smagu turėti savo 
laikraštį. Tegul tėvas . skaito 
„Lietuvos Aidą” ar „Lietuvos IŽi- 
inias!', o aš turiu savo laikraštį: 
„Skautų Aidą”.

Ir kyla mintis: kaip rast: plaktuką 
su kuriuo būtų galima įkalti mūsų 
jaunimui į galvą, kad „Skautų 
Aidas” yra jo žurnalas. Skaityk, 
rašyk, bet nepalik jo neatvertęs! O vis 
dėlto ką nors rasi. Taip kaip aš ir 
tūkstančiai kitu. .
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TA UTINIU STO VYKL U 
PARAŠTĖ

VIENUOLYNO PAUNKSNĖJE VYKO 
SESERIJOS ANTROJI TAUTINĖ

Pažaislis, 1938 .VII. 13-20

Gražiame Pažaislio pušyne, 
netoli bažnyčios, liepos 13 atvyko 
ministeris p-kas VI. Mironas, 
ministeris Tonkūnas ir kiti. 
Išsirikiavus aikštėje skautėms (per 
1500), įnešta visų stovykloje dalyvau
jančių tautų vėliavos ir skautiškos. 
Giedant himną, pakeltos visos 
vėliavos. Taria žodį stovyklos v-kė S. 
Čiurlionienė. Tarptautinio skaučių 
biuro narė pasveikino lietuviškai ir 
perskaitė lady Baden Powell laišką. 
Sveikino Šefo pavaduotojas Alekna, 
Seserijos vadė Ks. Žilinskienė, v. s. 
Šarauskas, visų kitų tautų atstovės.

Min. p-kas pareiškė savo gilų 
susijaudinimą matant, kaip Lietuvo
je kyla ir auga gražus jaunimas, apie 
kurį senesnieji Tėvynės darbuotojai 

14

prieš keliasdešimt metų tik svajoti 
tegalėję. Vyriausybė trokšta, kad 
jaunimas gražiai auklėtųsi, žengtų į 
kilnią ateitį, eitų darbo ir pareigos 
keliu.

Žemaičių rajone Poškos Baublys 
— ąžuolas, kuriame dirbo ir rašė 
Dionizas Poška. Skaučių stalas, 
iškastas žemėje, būdingas lietuviškais 
raštais ir patogumu. Vienoj palapinėj 
muziejėlis: eilė žemaitiškų indų, 
pintinių, baldų ir t. t. Traukia akį 
žemaitiška klėtelė, koplytėlių ra>- 
jonas.

Šiaurės rajono sklypelis gražiai 
išrašytas. Aplankius Aukštaitijos 
rajoną, į akis krinta skautės nulip
dytas Šefo biustas, Vilniaus krašto 
verbos. Toliau lietuviška seklyčia, 
joje staklės ir ratelis, kaip spaudos 
draudimo laikų mokyklos vaiz-

1/ TS viršininkė
i v.s. Sofija Čiurlionienė 

duotojas. Prie seklyčios — 
kankorėžiais dabintas smūtkelis- 
koplytėlė.

Pajūrio rajonas pasipuošė 
gražiais vartais, ant kurių 
klykiančios žuvėdros ir šalia pavo
jaus varpas, pranešąs apie-nelaimę 
jūroje. Stalas su 6 spinduliais, 
tarytum sakąs, kad jūra tai mūsų 
saulė. Dainavos rajoną aplankius 
užverda lietuvio širdis. Iš samanų 
meniškai pastatyta Gedimino pilis 
primena sostinę Vilnių. Bet prie jos 
prieiti negalima! — skautės uždėjo 
barjerą su gairėmis, primenančiomis 
demarkacijos liniją (skyrusią lenkų 
pavergtą Vilniaus kraštą nuo 
Lietuvos; red.). Apačioje parašyta: 
„Mes be Vilniaus nenurimsim”. 
Netoliese Merkinės pilis, kurią ap
dainavo V. Krėvė. Dzūkės alytiškės 
yra vienintelės stovykloje jūrų

Pažaislio panorama. Netoliese nuo 
čia stovyklavo apie 1700 lietuvių 
skaučių ir apie 200 viešnių iš užsienio.
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Studenčių skaučių skiltis prie savo 
palapinės tautinėje stovykloje

dvidešimtmečiui ir Dariaus-Girėno 
žygio ir didvyriškos mirties 
penkmečiui paminėti.

skautės. Sūdava pasižymi meniškais 
pasipuošimais — jų tiek daug ir visi 
gražūs.

Laimingų tėvų laiminga tėvynė

Liepos 17 d. skautes aplankė 
Šefas A. Smetona ir pasakė tėviškų 
žodį: „Kas pasakyta, sesės, jūsų 
broliams, tinka ir jums. Juk esate tos 
pat šeimos vaikai, ir tas pat abiejų 
tikslas: kad mūsų tėvynė būtų laisva,

KARIO žurnalas
Nr. 29 (1938)

Sesių stovyklos komendante 
v. s. Elena Barščiauskaitė

II-T.S. Pažaislyje

Antroje Tautinėje Stovykloje buvo apie 
1700 sesių.

Gausiai dalyvaukime Septintoje TS 
Kensington, OH

graži ir garbinga. To mes siekiame 
visi iš vieno. Skirtingi sesių ir brolių 
būdai, o priemonės jiems ugdyti yra 
tos pačios, nes dorovės tvarka, 
Kūrėjo nustatyta, yra ta pati. Taigi ir 
pagrindas auklėti tas pats. Drausmė 
ir susiklausymas, darbštumas ir 
pasiaukojimas, meilė artimiesiems ir 
pagarba kitiems ir kiti tolygūs 
dėsniai. Auklėdamos savo būdų gerų, 
savo asmenybę šviesių, dirbsite ir vis 
budėsite mūsų mielajai Tėvynei 
Motinai. Vis Tėvynei. O kas gi sau? 
Kol laiminga Tėvynė, tai laimingi ir 
jos vaikai. Ir kol laimingi vaikai, tol 
laiminga ir jų Tėvynė-.- Vadinasi, 
dirbti Tėvynei yra lygu dirbti sau”.

Skautės pasirodė tautinio 
gyvenimo vaizdavimu, įvairiausiais 
papročiais ir apeigomis. Tų dienų 
skyrė Tėvynės laisvės

LSS Šefas Ant. Smetona 
lanko TS Žemaičių rajoną; lydi 
rajono v-kė s. O. Zailskienė

15

15



SS

. A •. .1 - M
IiTET? ?AC.a.'š
SAULĘ

LAIKAS. Iškylautojas atsistoja 
nugara į tikrąją šiaurę (naudojant 
kompasą atsiminti, kad yra skir
tumas tarp magnetinės — kompaso 
— šiaurės ir saulės bei žvaigždžių — 
tikrosios šiaurės). Ištiesus ranką 
pirštais nustatyti, kiek laipsnių sauk 
jau nukeliavo ar dar nenukeliavo iki 
pietų, į kuriuos iškylautojas žiūri. 
Ištiestas delnas su nykščiu rodo 22 
laipsnius ir t. t., kaip brėžiniai 
paaiškina. Būtina ranką visai ištiesti. 
Tada laipsnių skaičių padauginti iš 
keturių, nes saulė vieną dangaus 
skliauto laipsnį nukeliauja per 4 
minutes. (34 laipsniai yra 136 
minutės).

KRYPTIS. Jeigu iškylautoją turi 
laikrodį, suskaičiuoti, kiek minučių 
nuo 12 vai. dienos praėjo arba dar 
trūksta iki 12 vai. Atsiminti, kad kai 
kur yra vasaros laikas. Tada minutes 
padalinti iš keturių, ir sužinome, kiek 
laipsnių saulė nukeliavo. Ištiesta 
ranka atskaičiuoti laipsnius, ir tuo 
būdu sužinome, kur yra pietų kryp
tis.

Kryptį pagaliuku per pusdienį 
galima nustatyti taip: rytą įbesti 
pagalį visai tiesiai. Išbrėžti pusratį 
nuo taško, kuriame baigiasi 
pagaliuko šešėlis. Patikrinti šešėlį, 
kol šis vėl paliečia ratą. Lygiai 
viduryje bus šiaurė.

Jeigu nėra daug laiko, įbesti 
pagaliuką kampu taip, kad nebūtų 
jokio šešėlio — pagaliukas rodo 
tiesiai į saulę. Už maždaug 10 min. 
pasirodys šešėlis, kuris rodo rytų 
pusėn.

(Jeigu gyvename pietiniame 
žemės pusrutulyje, pvz. Australijoje 
ar Pietų Amerikoje, nurodymuose 
vietoj šiaurė suprantame pietų 
kryptį, o vietoj pietų — šiaurę).
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Ill SKA UTAMOKSLIS imi in
AUSTRALIŠKAI 

ĮRENGIMAI

Kabiklis rankšluosčiui, 
drabužiams ar žemyn kabančiai 
vėliavai padaromas iš virvės ir dviejų 
pagalių, kurių vienas turi šakelę.

Įdomių stovyklinę kėdę Australi
jos pionieriai dažnai pasigamindavo 
iš dvišakių. Piešinėlyje surišimai nėra 
pažymėti.

Varteliai pastatomi iš dvišakio, 
vienos šakos gale turinčio dar kitų 
dvišakį, kuris į statmenį įsiremia. 
Viršutinis dvišakis pritvirtinamas 
odos ar kitos panašios medžiagos 
kilpa. Sudėtingiau yra surišti įpjautas 
šakas „marke”. Įpjovimai vartelius 
tiesiai išlaiko.

Sumanūs australai sugalvojo 
automatinę meškerę. Prie meškerės 
lazdos prikabintas patraukiamos 

‘ užuolaidos vamzdelis. Viename gale 
pritvirtinti siūlų ir juomi užuolaidos 
velenų apvynioti, paliekant 
pakankamai siūlo ežero ar upės

■ vandeniui, kabliukų svoriui. Kai 
žuvis užsikabina, pradeda traukti 
siūlų ir užuolaidos vamzdelį sukti, 
kol pasiekia galų ar sustoja traukusi. 

. Velenas automatiškai žuvį įtraukia.
Tačiau pačiam reikia žuvį nuo kablio 
numauti, išvalyti ir iškepti.

Maistų nuo skruzdėlių ar žvėrelių 
apsaugoti surišama platforma, kuri 
nuo šakos ar trikojo pakabinama. 
Pagrindinę virvę aprišti skuduru ir 
virvę perverti pro butelį. Butelio 
kaklelį pripildyti moliu ar kita 
medžiaga, kad vanduo neišbėgtų. 
Tada įpilti vandens ir patikrinti — 
pripilti vis daugiau vandens, nes 
vanduo virve lips aukštyn (net ir jeigu 
virvė yra plastmasinė). Butelio 
dugnas nupjaunamas ajfvyniojant 
karšta viela ar vašku ištepta virve, 
kuri uždegama.
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Atydžiai įsižiūrėkite j keturias 
gyvūnų grupes ir įspėkite, kuris 
paukštis, ančiukas, zuikutis ar 
varlytė nepriklauso savo šeimos 
grupei.

-spn^inz — a ‘ajXpEA — q ‘SB^njaųn
— p ‘spš^nnd — q ųaunfrfBstv

Piešė sesė Bitė, 
Aušros Vartų tuntas
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DIDŽIOJI S(I(I>I
CHICAGO
AKIMIRKOS IŠ 
AUŠROS VARTŲ

Sausio mėnesio „Skautų Aide” 
yra kvietimas rašyti, prisiminti, 
dalyvauti. . .

Ruošiamės VII-jai Tautinei 
stovyklai. Prieš tą didelę LSS šventę 
savu skautišku būdu perkratome 
sąžinę, kaip šiam įvykiui ruošiamės, 
ką jau atlikome ir ką dar pasiryžę 
atlikti. Kadangi yra lengviau matyti, 
ką kiti nuveikia, tai stabtelėsiu ties 
Aušros Vartų tuntu Chicagoje.

Tuntui vadovauja ps. fil. Svajonė 
Kerelytė. Vienoje tunto sueigoje 
dalyvav / neįprastai mažai sesių —tų 
priklausančių nuo geros valios 
tėvelių, jas atvežančių į sueigas. Tai ir

paklausiau tuntininkę, ar jai neliūd
na, kad šiandien tiek nedaug atvyko. 
Jos atsakymas: „Sese, aš labai 
džiaugiuosi tomis, kurios dalyvau
ja!”

Ir tikrai yra ko džiaugtis. Šią 
vasarą Tautinėje stovykloje 
prityrusioms skautėms vadovaus ps. 
fil. Giedrė Penčylienė. Pereitą vasarą 
ji vadovavo „Aušros Vartų” tunto 
stovyklai Rakė. Ramiai, tvarkingai 
sesė Giedrė „Girių Paslapty” iškėlė 
savo pagalbininkių vadovių ir 
skaučių pačius gražiausius sugebė
jimus skautiškai draugystei. Kartu su 
tuntu stovyklavo sesės iš Califor- 
nijos, New Yorko, Cleveland©, 
Brazilijos. Daugelis jų buvo Gintaro 
mokyklos kursantės.

Stovyklauta dviejose 
pastovyklėse. Paukštytės ir skautės 
— „Punios šile”, vadovaujamos ps. 
D. Januškienės, prityrusios ir 
vyresnės skautės. — „Rūdininkų 
girioje” su sese v. si. fil. R. Gaižutyte. 
Stovyklos vadovybėje buvo tunto 
dvasios vadovas, visų mylimas brolis 
v. s. fil. A. Saulaitis, SJ, v. si. G. 
Radvenytė (iš „Palangos” tunto, Los 
Angeles), ps. R. Steponavičiūtė, v. s. 
A. Ramanauskienė, v. si. A. 
Reitnerienė, ps. A. Steponavičienė, 
v. si. O. Antanaitienė, v. si. Z. 
Baltramonaitė, sl.D. Parakininkaitė' 
ir kt. Antrą stovyklos savaitę kasdien 
keitėsi komendantės. Jomis buvo 
vyr. skautės.

„Girių paslapties” stovyklai 
dainą parašė ps. fil. J. Kerelienė, 
ženklo projektas — ps. A. 
Sutkuvienės, gairelę pasiuvo v. s. A.

„Aušrokės” vadovės R. Gaižutytė ir 
G. Eidukaitė kalėdinėje sueigoje veda 
dainą. L. Volodkos nuotr.

Aušros Vartų tuntininkė ps. fil. 
Svajon. Kerely tė ir pavaduotoja t. n. 
Ram. Gaižutytė.

Ramanauskienė ir ps. R. 
Ramanauskaitė.

Stovyklos programoje yra gražių 
ir gerai pavykusių momentų, bet apie 
juos jau neberašysiu. Gal jais 
pasidžiaugsime Tautinėje?

Rako miško paparčiai sesę 
Giedrę (anuomet Galinytę iš 
Bostono) pirmą kartą pamatė 1965 
m. ASS stovykloje. Jos žodžiais 
tariant: „Stovyklavome 35. Tokia 
puiki grupė! Labai susidraugavome. 
Vėliau dauguma iš mūsų susitikome 
tais pačiais metais New Yorke, 
lietuvių žygyje prie Jungtinių Tautų. 
Mes įėjome į vidų ir, Gromykui 
kalbant, susėdome atskiromis 
grupelėmis. O širdis tik muša. . . ! 
Pagal ženklą yisi atsistojome ir 
pradėjom reikalauti laisvės”.

Prisimena taip pat, kaip J. T. 
rūmų sargybiniai juos nešte išnešė, 
kaip televizijos reporteriai bėgo prie 
jų kalbėtis, bet policija neleido, kaip 
teko kelias valandas už grotų 
atsėdėti. . . O aš menu, kaip Skaučių 
Seserijos vadijos posėdyje 
džiaugėmės savo jaunimu: tame 
žygyje iš Chięagos dalyvavo Vyr. 
Skautininke O.ŽailskienėV ir grįžusi 
mums pasakojo apie tą įvykį.

Kiekviena karta turi savo

B
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ypatingus atstovus.
Džiaugiajnės ir dedame daug 

vilčių į praėjusioj stovykloj vyresnės 
skautės įžodį davusias A. 
Kazlauskaįję, M. Mackevičiūtę, R. 
Naudziūtę, T. Reitnerytę ir V. Ur
baitę Gintaro vadovių mokyklos 
kursames — K. Antanaitytę, R. 
Naudžiūtę, D. Parakininkaitę, T. 
Reitnerytę, D. Slivinskaitę, R. 
Steponavičiūtę ir gilwellistę ps. D. 
Januškaitę.

Spalio mėn. tuntininkų,-kių 
konferencijoje dalyvavo t-kė S. 
Kerelytė ir jos pavaduotoja R. 
Gaižutytė.

Krikščionybės 600 metų minė
jime Cbicagos katedroje tunto 
vėliavų nešė sesės R. Gaižutytė ir V. 
Brazaitytė.

Kaziuko mugės darbus kor- 
dinuoja s. Z. Pocienė su v. s. A. ir L. 
Ramanauskų pagalba.

Tunto vadovybėje yra pirmos 
tunto skilties skautė s. V. Plepienė ir 
nuo paukštytės žingsnelių pradė
jusios vadovės; tėvūnas F. An
tanaitis, stovyklavęs pirmoje Rako 
stovykloje, ir v. s. L. Ramanauskas, 
vadovavęs Rako stovyklavietės dar
bams, paruošiant ją didžiausiai 
išeivijoje stovyklai — V-jai Tautinei. 
Tuntą globoja Sesė Konsule — s. J. 
Daužvardienė. Draugininkės: s. t. n. 
V. Milavickienė, ps. D. Januškienė, 
si. K. Antanaitytė, v. si. J. Valaitytė, 
ps. R. Steponavičiūtė. Vyr. skaučių 
būrelių vadovės: s. R. Fabijonienė, s. 
V. Plepienė, s. Z. Pocienė, ps. fil. 1. 
Janonytė-Scheckel, v. si. D. 
Bakšienė, v. si. A. Reitnerienė. Vadi- 
jos narės: v. si. G. Eidukaitė, si. A. 
Jasaitytė, v. s. A. Ramanauskienė.

AN

Lietuvos krikščionybės 600 metų 
minėjime Chicagos katedroje 
skautininkių d-vės vėliavą neša pir
moji draugininke v. s. G Meiluvienė,

SKAUČIŲ-TŲ IR
ATEITININKŲ

KŪČIOS.

Gruodžio 13 d. Prisikėlimo 
parapijos auditorijoj buvo suruoštos 
bendros skautų-ateitininkų kūčios. 
Tai pirmą kartą toks artimo meilės 
bendradarbiavimas, kuris praėjo su 
geriausiu pasisekimu. Dalyvavo apie 
450 įvairaus amžiaus jaunimo ir 
senimo. Stalai buvo sustatyti 
žvaigždės formoj ir apkrauti skaniai 
pagamintais kūčių valgiais, o vidury
je stovėjo apskritas stalas su šešiom 
didelėm žvakėm.

Programą be priekaištų pravedė 
„Šatrijos” t. tuntin. fil. J. Neima
nienė ir L. Underienė. Vos tik 
susėdus už stalų, Jūratė paaiškino 
pradžios reikšmę ir užgęso šviesos. 
Tuo metu iš 5-kių kampų (Konti

šalia — s. E. Paulauskienė ir v. s. fil. 
S. Statkienė.

A. Namikienės nuotr.

nentų) šešios poros skautų-čių ir 
ateitininkų su degančiom žvakutėm 
atkeliavo prie apskrito stalo ir sustatė 
prie stovinčių didelių žvakių. Iš 
atneštų mažyčių žvakučių uždegti 
sujungimui visų į bendrą buvo 
pakviesti: ateitin. sendr. vad. V. 
Kolyčius, skautų brolijos v. s. V. 
Skrinskas, moksl. ateitin. T. 
Freimanas, skaučių ramovės seniūnė 
ps. V. Grybienė, stud, ateit. D. 
Dirmantaitė ir sk. akademikų ps. D. 
Barzdžiūtė. Draugiškumo ženklan 
visas žvakes apjuosė tautine juosta 
dr. O. Gustainienė ir s. F. Mockus. 
Ant visų stalų sužibo žvakės nuo 
apskrito stalo.

Maldai pakviestas „Rambyno” 
tunto dvasios vadas Augustinas 
Simanavičius OFM. Kūčių 
vakarienė pradėta plotkelės 
laužymu, visi palikę vietas ėjo 
aplinkui, dalydamiesi ja ir linkėdami 
geriausio, kas kaip mokėjo vieni 
kitiems išreikšti. Kuomet nieko 
nebeliko, visi sugrįžo į savo vietas 
valgyti 12 skirtingų valgių. Buvo 
momentas tylos, tik šakučių skambė
jimas. Kuomet stalai aptuštėjo,
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tuomet reikėjo iš po staltiese esamo 
šieno ištraukti ilgiausią, aišku visi 
stengėsi, nes tik ilgiausią ištraukus — 
genąusia laimė.

Atėjo laikas programai. Atsidarė 
scena ir visus nustebino paruoštas 
jaunimo Betliejus, o šalia 
„Maironio” mokyklos uniformuotų 
sk.-Čių ir ateitininkų chorelis su mok. 
muzike ps. D.A/iskontiene ir akomp. 
muziku J. Govėdu. Sugiedojo 
penkias kalėdines giesmes ir vieną 
trio. Tarp giesmių buvo įterpta 
deklamacija. Už tokį neeilinį 
pasirodymą dėkingumui išreikšti visi 
ilgai plojo.

Bendroms giesmėms vadovavo 
trys jūrų skautės: D. Pargauskaitė ir 
sesutės Gurklytės, jos mokėjo visus 
dalyvius įtraukti į pynę giesmių, 
kurios puikiai skambėjo. Skautų 
draugovė turėjo sukūrus pasirodymą 
apie prėskučio (sližiko) reikšmę, o 
moksl. ateitininkių apie sveiką 
maistą (abu pilni jumoro).

L. Underienė kvietė visų vienetų 
vadovus ateiti prie eglutės perskaityti 
sveikinimus ir padėti ant eglutės. 
Paskutiniai sveikintojai buvo dr. O. 
Gustainienė ir s. F. Mockus. 
Paskutinieji pasirodė vyr. skautės, 
sk. vyčiai ir stud, ateitininkai. 
Kuomet stud. V. Čuplinskas Kalėdų 
nakties skaidre apšvietė visą sceną, o 

L. ; Daukša pradėjo deklamuoti 
„Sibiro tremtis”, salėje užgeso 
šviesos ir jie po vieną per salę su 
žvakėmis lėtu žingsniu ėjo į sceną, 
stojo į eilę. Visiems suėjus sugiedojo 
„Tyliąją naktį”. Tikrai buvo puikus 
momentas. Vos tik baigus giesmę, 
atbėgo prie mikrofono Jūratė su 
pranešimu, kad Kalėdų senelis skam
bino ir pasakė negalėsiąs suspėti 
atvykti, bet jis nuo vakar buvo 
palikęs dovanėles ir prašė išdalyti.

Baigiantis nuo apskrito stalo per 
visus stalus ištiesti tautiniai kaspinai, 
ant kurių visi turėjo uždėti rankas ir 
sugiedota „Lietuva Brangi”. . . Šis 
momentas ne vienam iš vyresniųjų ir 
ašarėlę išspaudė. Palinkėta linksmų 
švenčių ir visi patenkinti skirstėsi 
,namolei.' Tikrai buvo nepaprastai 
mielos ir gražios bendros kūčios, 
kurioms daug darbo ir ruošos įdėjo 
tuntin. J. Neimanienė, Birutės 
skaučių draugovė su draug. ps. E. 
Namikienė, dr. O. Gustainienė, L. 
Underienė, visos mamytės, tėvas 
Augustinas Simanavičius O. F. M. 
muzikai ps. D. Viskontienė, J. 
Govėdas ir visi, kurie prisidėjo — 
parodė nors tai pirmą kartą abi 
jaunimo organizacijos pajuto artimo 
meilės jausmą bendrai švęsdamos 
didingą kūčių vakarienę.

M.

SKAUTIŠKAS
SAVAITGALIS

Lapkričio 14-15 d. d. įBradfordo 
lietuvių „Vytis” klubo patalpas 
suvažiavo skautai iš Škotijos ir 
Anglijos visų kampų savaitgaliui, 
LSS 69-us metus užbaigti ir 70-us 
jubiliejinius sutikti.

Kaip ir visuomet skautininkų A. 
L Gerdžiūnų su talkininke parengtus 
pietus. Po pietų ir pailsėję, s. v. v. si. 
M. Julius, s. v. si. J. Žilinskas, 
v. s. v. si. A. Traškaitė, v. s. E. 
Pauteny, v. s. A. Canty ir prit. sk. S. 
Bich užėmė skautus programa. 
Vadovai-ės: s. S. Vaitkevičius, v. s. J. 
Traškienė, s. A. Jakimavičius, s. A. 
Gerdžiūnas, ps. V. Gasperienė, ps. L 
Gerdžiūnienė, ps. V. O’Brien, sk. B. 
Bishop-Masiliūnienė, klubo pirm. V. 
Gurevičius ir v. s. J. Maslauskas — 
posėdžiauja. Posėdis pradėtas malda 
į Palaimintąjį Jurgį Matulaitį. V. 
Gurevičius — klubo pirm, 
pasveikino posėdžio dalyvius. 
Posėdyje aptarti įvairūs skautiški 
veiklos planai ateičiai: atstovų 
pasiuntimas į Tautinę Stovyklą J AV. 
Yra pramatyta siųsti 9sesės, 3 broliai 
ir du vadovai: ps. Vida Gasperienė ir 
ps. Vincent O’Brien. Buvo aptarta 
„Budėkime” leidimas ir mūsų 39-oji 
skautų vasaros tradicinė stovykla, 
kuri įvyks liepos 23-30 d. d. Lietuvių ,

Bradfordo Anglijos skautininkų 
posėdis su svečiu. Sėdi (išdės, s. S. B. 
Vaitkevičius, v. s. J. Traškienė ir 
VY ČIO klubo p-kas Vyt. Gurevičius; 
stovi s. A. Jakimavičius, ps. V. 
O’Brien, p s. V. Gasperienė, s. A. 
Gerdžiūnas, ps. I. Gerdžiūnienė, v. s. 
J. Maslauskas ir B. Bishop- 
Masiliūnienė.
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Sodyboje, j kuri^yra kviečiami sesės 
ir broliai iš Vasario 16 gimnazijos 
„Aušros” tu n-o. S. S. Vaitkevičius 
priminė «mūstį* albumo reikalus, 
kviesdamas ir užjūrio brolius ir seses 
jį įsigyti. (Kaina 12 svarų).

Vakare į klubo patalpas 
susirinkus tėvams ir rėmėjams bei 
svečiams, skautai išsirikiuoja 
iškilmėms. Ps. I. Gerdžiūnienė 
sveikina skautus ir perduoda v. s. J. 
Maslauskui pravesti sueigų. Sueigos 
vadovas LSS-gos ir visų dalyvių 

■ vardu pasveikina esančius svečius.
Sueigoje dalyvauja 42 nariai. įžodį 
duoda Brigita Bishop-Masiliūnienė 
•— naujoji skaučių vadovė. Klubo 
„Vytis” pirm. V. Gurevičiui už ilgų 
metų paramą skautiškam judėjimui 
garbingai įsegamas ,,UŽ 
NUOPELNUS” su rėmėjo kaspinu 
ordinas. Klubo pirmin. Vytas 
(Jurevičius taria ugningų žodį, 
dėkodamas LSS Vyr. Vadovybei ir 
mums. Bradfordo D. B. L. S-gos 
skyr. pirm. A. Bučys sveikina ir 
džiaugiasi, matydamas tvarkingai 
uniformuotus skautus. Skautiškos 
idėjos rėmėjas Pr. Dzidolikas iš 
Škotpos sveikina ir didžiuojasi kai ir 
Škotijoje gražiai veikia „Vytauto

Didžiojo” dr-vės skautai-ės, ir jis su . 
jaunimo vadove Katrute Rugieniene 
kas savaitę moko lietuvių kalbos ir 
padeda skautams jų užsiėmimuose.

Sekmadienis pradedamas 
mankšta, susitvarkymu ir pusryčiais. 
Paruošę ir papuošę šv. Mišioms 
altorių, ps. V. Gasperienė apibūdina 
7-os Tautinės Stovyklų, prašydama 
kuo daugiau mokytis lietuvių kalbos.

Į šv. Mišias atsilanko gražus 
būrelis vietos ir apylinkės lietuvių, o 
šv. Mišias aukoja atvykęs kan. 
Valentinas Kamaitis. Skautai patar
nauja ir skaito skaitymus; Pr. 
Dzidolikui vargonais grojant, 
nuskamba giesmės — „Mišriam” 
chorui ir skautams giedant.

Po šv. Mišių stovyklos uždarymo 
sueiga, kurių praveda LSS Europos 
rajono Seserijos vadeivė ps. V. 
Gasperienė, primindama, kad šiomis 
pamaldomis ir sueiga pradedam LSS 
70-us Jubiliejinius metus. Rajono 
vadas dėkoja klubo valdybai už 
būklę, lėšų paramų skirtų maistui ir 
skautų-čių vadovams ’ bei 
visuomenei, virėjams A. L Ger- 
džiūnams ir talkininkei įteiktos 
dovanėlės. v s j M>

. mūsų sumanumus Kalėdinius 
j šiaudinukus suverti ir suklijuoti. P. 
• Rūta Mulokienė visom išdalino 

pavyzdžių ir apmokymo lapus, ir 
padėjo sesėm su užsiėmimu. Miran- 
dai pirmų kartų bandžius pasisekė 
gražiausias, o Andrytė didžiausių 
suvėrę.

Nuvažiavom į draugininkės ps. 
Reginos Stančikaitės-Polikaitienės 
namus, kur diskutavom anksčiau 
parašytus sueigų ir iškylų planus. 
Išmokom daug įdomių sueigų 
metodų ir iškylom užsiėmimų. Mūsų 
antras užsiėmimas buvo suplanuoti 
susimųstymo laužų ir asmeniškai 
parašyti trumpų maldų. Sočiai 
pavalgėm vakarienę, ir tada perėjom 
idėjas mūsų kandidačių temom. 
Atlikusios tiek daug sunkaus darbo, 
nutarėm pasidžiaugti šiltu ..jacuzzi”. 
Po ilgų, svarbių diskusijų apie 
praėjusias stovyklas, naujas poreles, 
ir ateinančių vasarų išlipom iš tos 
migdančios vonios. Mūsų visų oda 
taip susitraukė, kad atrodėm ne kaip 
skautės, bet kaip sudžiūvusios 
slyvos! Užsidėjom išeigines unifor
mas, tyliai laužų užkūrėm ir tykiai 
padainavom liūdnas, lietuviškas 
dainas ir paskaitėm savo parašytas 
maldeles.

LOS ANGELES
Miranda Frankenaitė, Nida 

Gedgaudaitė, Andrytė Giedraitytė, 
Dalytė Navickaitė, Gina Petokaitė, ir 
Tina Petrušytė yra labai ypatingas 
būrys vyr. skaučių kandidačių. Mes 
esame Vaidilutės — tai šventosios 
»gnies saugotojos. Mes saugojam 
skautiškų ugnį mūsų širdyse, kad 
jinai niekados neužgęstų. Ji mus veda. 
laikytis lietuvišku keliu, ir padeda 
mum gyventi pagal Dievo ir skaučių 
įstatus

Los Angeles Vaidilučių 
du.ugovės paskutinė sueiga įvyko 
lapkričio 21-22 dienomis. Pirmiausia 
susitikom skautų būklėje palavinti

skautės ir vyr. skautės kan
didatės per metinę šventę.
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Per šitą ypatingą sueigą dalyvavo 
Vyriausia Skaūtininkė Stefa Gedgau- 
’ dienė. Taip pat sueigos metu s.

Marija Butkienė perdavė savo rajono 
vadės pareigas s. Rimui Dabšiui. 
Sueiga pasibaigė laužu, kurį pravedė 
Vaidilutės. Po laužo visi skai tai ir 
svečiai pasivaišino „naktipiečiais”.

Keletas kandidačių taip pat 
dalyvavo draugininkių kursuose 
gruodžio 12 dieną skautų būkle. 
Kursus pravedė ps. Daina Petronytė, 
ps. Regina Stančikaitė-Polikaitienė, 
ir ps. Rita Čekanauskaitė-Žukienė. 
Mus pirmiausia suskirstė j skiltis. 
Turėjome sugalvoti vardą, šūkį, 
štabą. Kitos skiltys paruošė metinius 
planus ir skilties dainą. Išmokom 
kaip efektingai mokyti jaunesnes 
skautes, skilties svarbumą ir daug, 
daug kitų svarbių žinių. Mes buvom 
labai laimingos, kad dalyvavom ir 
daug išmokom.

Los Angeles vyr. skaučių kan
didatės planuoja aplankyti senelius 
Kalėdų metu.

[Aišku, mes stipriai dalyvaujam 
ne tik skautiškoj veikloj, bet taip pat 
padedam lietuviškai bendruomenei 
per mūsų visuomenišką veiklumą.

Audrytė Giedraitytė

Pirmoj eilėj: iš kairės: skl. Gina 
Petokaitė, skl. Tina Petrušytė, skl. 
Dalytė Navickaitė.
antroj eilėj: iš kairės: ps. Regina 
Stančikaitė-Polikaitienė, skl. 
Audrytė Giedraitytė, skl. Nida 
Gedgaudaitė

Kitą rytą anksti atsikėlėm ir 
išvažiavom švęsti Lietuvos 600 
krikšto jubiliejų šv. Vibijanos 
katedroje. Nida Gedgaudaitė ir 
Dalytė Navickaitė nešė aukas; An- 
drytė Giedraitytė, Gina Petokaitė ir 
Tina Petrušytė buvo vėliavininkės. 
Įspūdingai baigėsi mūsų smagi, 
draugiška savaitgalinė sueiga.

Sekmadienį, gruodžio 6* įvyko 
Ramiojo Vandenyno Rajono metinė 
šventė. Sueiga prasidėjo su mišiom, 
kuriose skaitė Andrytė Giedraitytė. Vėliavos pakėlimas yra rimtas įvykis . Rimo Piečaičio nuotr.
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AUSTRALIJOS
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drauge su lietuviškąja visuomene. 
Popiečio metu ps. fil. Eglė Žižytė- 
Garrick skaitė paskaitą, tema 
„Lietuviškos organizacijos ir jaunie
ji”, o skyriaus narė, dr. Vida 
Viliūnaitė, papasakojo savo 
įspūdžius iš savo postudijinės

praktikos išvykos į Keniją (tam 
talkino ir įdomi, jos suruošta,' 
parodėlė). Prieš minėjimą skyriaus 
nariai buvo susirinkę trumpai 
sueigai, kurią pravedė skyriaus pir
mininkė, E. Žižytė-Garrick.

Lapkričio 28 d. suėjo 40 metų nuo 
pirmojo--^- „Gen. Heinzelman” laivu 
atvykusio pokario pabaltiečių 
transporto j Australiją. Juo atvyko ir 
lietuvių skautų,-čių draugovė, laive 
suorganizuota skautininko B. 
Dainučio. Lig šiol šis 40-metis 
Australijos lietuvių skautų tarpe dar 
nebuvo paminėtas. O reikėtų! . .

* * *

V. S. B. Žalys yra paruošęs 
rajono skautų istoriją, pavadintą 
„LSS Australijos Rajonas”. Knygos 
atspausdinta tik 30 egz., todėl ne visi 
norintieji galės ją gauti. Kad įgalinus 
visus susidomėjusius su šia knyga 
susipažinti po 2 šios knygos 
egzempliorius bus pasiųsta j 
Adelaidės, Canberros, Geelorgo ir 
Sydnejaus lietuvių bibliotekas. 
Atitinkamas jų skaičius bus pasiųstas 
Seserijai, Brolijai ir kitoms LSS 
institucijoms bei vadovams į 
Ameriką.

* * *

MELBOURNE, VIC.

Melburno „Džiugo” tunto 
skautų,-čių stovykla įvyko 1988 m. 
sausio 14-17 d. d., Morningtono 
pusiasalyje, prie Rosebud’o, o et
ninių skautų s-gos (ESGAV), kuriai 
priklauso ir lietuviai skautai — kovo 
mėm, laike Darbo (Labour Day) 
dienos, latvių stovyklavietėje, 
Kilmore.

* * ♦

ASS Sydnėjaus skyrius 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
metines paminėjo spalio 18 d., 
Lietuvių namuose, Bankstowne,

ISB v.OIlOŲ

Sausio 23-24 dienomis Chicagoje 
vyko LSS vadovybės sąskrydis, 
kuriame 1988-90 metų kadencijai 
išrinktieji vadovai,-ės perėmė 
pareigas. Darbščioje savaitgalio dar
buotėje, vykusioje Jaunimo centre, 
dalyvavo Brolijos, Seserijos bei 
Akad. Sk. Sąjūdžio vadijų nariai iš 
įvairių JAV ir Kanados vietovių.

Šeštadienį, sausio 23 d., nuo pat 
ryto vyko Seserijos, Brolijos . . ir 
Pirmijos atskiri bei bendri posėdžiai; 
nemažai laiko pašvęsta šią vasarą 
ruošiamos Tautinės stovyklos 
reikalams. Viską smulkiai aptarti 
trūko laiko, ir šia tema posėdis buvo 
tęsiamas sekmadienį.

Vakare centro kavinėje vyko 
skautiškos šeimos vakarienė, paben
dravimas ir smagi vakaronė; 
dalyvavo apie 70 asmenų. Vakarienę 
organizavo Vidurio rajono vadas 
v. s. A. Paužuolis, o ps. Ramutė 
Kemežaitė pakvietė visus smagion 
vakaronėm Dainų ir žaidimų tarpe 
Vid. raj. vado iniciatyva, buvo 

pagerbta spaudos darbuotoja j. v. s. 
Irena Regienė, 27 metus redagavusi 
„Skautybės kelią” dienraščio 
„Draugo” puslapiuose. Jai įteikta 
dovanėlė ir simbolinis padėkos gvaz
dikas.

♦ * *

Sekmadienis pradėtas jėzuitų 
koplyčioje šv. Mišiomis, kurias 
aukojo ir pamokslą pasakė v. s. kun. 
J. Vaišnys, SJ.

Po pamaldų centro maž. salėje 
iškilmingos sueigos metu LSS kaden
ciją baigusi vadovybė perdavė 
pareigas praėjusį rudenį naujai 
išrinktiesiems vadovams,-ėms.

Sueigos vedėjas v. s. Sig. 
Miknaitis pradėdamas iškilmes 
pranešė, kad išrinktieji yra pasiryžę 
vesti mūsų jaunimą lietuviškos 
skautybės keliu. Į prezidiumą 
pakviestiesiems užėmus vietas buvo

Dalis LSS vadovų pareigų 
pasikeitimo proga. Iš kairi: K. 
Matonis, I. Kerelienė, Tarybos pirm. 
P. Molis, G. Treinienė, D. Eidukienė, 
G. Deveikis ir S. Gedgaudienė.
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s. K. Matonis perduoda Brolijos 
vėliavą naujajam LSB VS Gediminui 
Deveikiui.

sugiedotas Lietuvos himnas, in- 
vokaciją sukalbėjo tėvas J. Vaišnys, 
SJ. Lietuvos generalinis garbės kon
sulas Vac. Kleiza trumpą, bet 
paskatinantį žodį užbaigė Maironio 
posmu: „Gražu už tėvynę pavargti, 
kentėti. . .”

Po to sueigos vadovas perskaitė 
visų išrinktųjų pavardes; sueigoje 
dalyvavusieji nauji pareigūnai 
pasveikinti plojimais. Pareigų per-

v. s. 5. Miknaitis vedė iškilmingą 
sueigą

Keičiasi ASS Vadijos p-kai.fd. Kęst. 
Jėčius valdžią perleidžia fil. Danutei 
Eidukienei.

Visos nuotraukos
Jono Tamulaičio
1444444444444444444444444444

"Pareigų"sąskrydijepozuoja Seseri
jos vadovės. Ketvirta iš kairės - sesių
VS Stefa Gedgaudienė 

davimas pradėtas Vidurio raj. vadų 
pasikeitimu, sekė formalus ASS 
vadijos pasikeitimas; perrinktoji 
Seserijos VS, dėkodama buvusioms 

; talkininkėms, kartu kvietė naująsias 
vadoves į skautišką darbą. Ilgesnį 
žodį tarė kadenciją baigianti Seseri
jos VSP. Brolijos pareigų saliutai, 
vėliavos perdavimo apeigos LSB 
būstinę trejiems metams iš rytinio 

pakraščio atkėlė į Chicagą; perrinkto 
Tarybos pirmininko padėka visiems 
pareigūnams, Pirmijos pristatymas ir 
kvietimas gausiai dalyvauti Septin
toje Tautinėje stovykloje.

Perskaičius raštu gautus 
sveikinimus ir išklausius žodinius, 
buvo iškviesti ordinais įvertintieji, 
kuriems prisegti skirtieji ap
dovanojimai.

Iškilmingoji sueiga baigta sugie- 
dant tradicinę „Lietuva brangi”.

Inf.

SKAUTU AIDAS
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LIEPSNELĖS ir GILIUKAI Nerijos „Nidos” laivo udrytės ir 
jaunės lanko senelius šv. Šeimos

Ornahos „Romuvos” viet-kijos 
liepsnelės ir giliukai saliutuoja him- 

G. Reškevičienės nuotr.
Kernaviečiiį „Dubysos” draugovės 
paukštytės po smagios sueigos.
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AMŽINĄ ATILSĮ
SKAUTININKUI 

EIMANTUI

Mus pasiekė žinia, kad sausio 29 
d. mirė v. s. Leonardas Eimantas. 
Prisimename jį Kanadoje pirmomis 
kūrimosi dienomis sumaniai ad
ministruojantį „Skautų Aidą”, vėliau 
einantį Lietuviškosios Skautybės 
Fondo atstovo pareigas London, 
Ont.

Sktn. Eimantas gimė 1907 m. 
liepos 2# d. Panoterių kaime, 
Ukmergės apskrity. Jaunystėje 
pasirinkęs mokytojo darbą, toks liko 
visą savo gyvenimą. Skautybė, 
mokytojavimas ir visuomeninė 
veikla buvo jo gyvenimo esmė. 1932 
m. vedęs Jadvygą Juškevičiūtę, 
susilaukė sūnaus Algimanto, 
einančio tėvo pėdomis — esančio 
paskautininku ir su žmona Birute 
auginančio tris sūnus.

V. s. Eimantas Antrojo 
Pasaulinio karo audros išblokštas 
atsiduria su šeima Weidene, Vokieti
joj. Įsijungia į tremtinių stovyklos 
organizavimą, dirba mokyklose, 
bendradarbiauja spaudoje, 1946 m. 
Weidene įkuria skautus ir jiems 
sėkmingai vadovauja.

Išemigravęs su šeima Kanadon, 
įsikuria London, Ontario. Čia įsi
jungia į Lietuvių Bendruomenės 
veiklą, dalyvauja krašto valdybose, 
parapijos komitetuose. 1951 m. 
Londone įkuria lietuvius skautus, o 
1952 m. lituanistinę mokyklą, kurioje 
išmokytojauja virš trisdešimt, metų. 
Savo didele veikla su jaunimu paliko 
šviesų atminimą savo skautų ir 
buvusių mokinių atmintyje.

Už savo nenuilstamą darbą 
jaunimui, skautininkas buvo ap
dovanotas Lietuvių Skautų Sąjungos 
aukštais ordinais.

Laidotuvių metu jo karstas buvo 
pridengtas skautiška vėliava, at
sivežta iš Vokietijos to vieneto, kurį 
1946 metais jis buvo įkūręs.

1987.X.3-4 Pilėnų tunto skautai ir 
vadovai rudens iškyloje. Nuotr. 
Remigijaus Belzinsko

1987.X.3-4 Pilėnų tunto skautai su 
vadovais A. Miškiniu ir A. Belzinsku 
(iš kairės ir iš dešinės) Rudens 
iškyloje Pensylvanijoje.
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— Po skautų stovyklos jis vis ką nors naujo išmoksta.

Jonelis svečiuose kemša saldainių, šokolado ir pyragaičių 
tiek, kad net vaišingoji šeimininkė nusigąsta:

— Joneli, ar tau nebus bloga nuo tiek saldumynų?
— Oi, ne tetule, iš vidaus aš nesu toks mažas, kaip iš 

viršaus atrodau!

_ Ar nes galime padėti?

Skiltininkas skautukui, einant pakeliui į stovyklą, 
besitikrinant prie kryžkelės esančiame situaciniame 
plane:

—Toje stovykloje bus baisi drausmė. Dar neatvykome, 
o viršininkas jau žino, kur mes esarnę!

Žodžiai ir piešiniai v.s. A. JakSto

90 .74 j.’18

28


	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0001
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0002
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0003
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0004
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0005
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0006
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0007
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0008
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0009
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0010
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0011
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0012
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0013
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0014
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0015
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0016
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0017
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0018
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0019
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0020
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0021
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0022
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0023
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0024
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0025
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0026
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0027
	1988-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0028

